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Sesja I (9.15. -10.45) przewodniczy ks. dr Krzysztof Napora!

o. dr Michał Baranowski OFMconv, WT UAM Poznań, UKSW Warszawa: !
Radość zbawienia w Księdze Izajasza$

!

ks. dr hab. Mirosław Wróbel, prof. KUL:!
«Szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni» (Mt 5,4): Smutek i radość
wyznawców Chrystusa w wymiarze doczesnym i eschatologicznym$

!

ks. dr Marcin Kowalski, KUL: !
«Jakby smutni, lecz zawsze radośni» (2 Kor 6,10) - paradoksy życia ucznia Jezusa i
wszechobecna radość!

!

10.45-11.00 Pytania do prelegentów!
11.00-11.40 Przerwa!

!
!

Sesja II (11.40-13.10) przewodniczy ks. dr Marcin Kowalski!

ks. dr hab. Dariusz Iwański, WT UMK, Toruń: !
Kohelet - nauczyciel radości;!

!

ks. dr. hab. Janusz Kręcidło, prof. UKSW Warszawa: !
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna" (J 15,
11) - źródła prawdziwej radości ucznia Jezusa;!

!

dr Dorota Muszytowska, UKSW Warszawa: !
Apostolska radość pojednania w 2Kor!

!

13.10-13.25 ! Pytania do prelegentów!
13.30 !!
Obiad!

!
!

Sesja III (14.45-16.15) przewodniczy ks. dr hab. Mirosław Wróbel, prof. KUL!

ks. dr Andrzej Demitrów, WT Uniwersytet Opolski: !
Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca” (Ps 37,4). Motywy radości w
Psałterzu$

!

ks. prof. Henryk Witczyk, KUL: !
Zmartwychwstały Pan - Radość Ewangelii (J 20,20; Flp 3,1)$

!

ks. prof. Waldemar Rakocy, KUL: !
Czy radykalizm Ewangelii pozbawia radości życie chrześcijanina?$

!
16.15. Przerwa!
!
Sesja IV (16.45-18.15) przewodniczy ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk!
!
ks. dr Ryszard Zawadzki, WT Wrocław: !
Radość pasterska w ewangelii Jezusa (Mt 18,10-14 / Łk 15,3-7)$

!

ks. dr Adam Kubiś, KUL: !
Radość przyjaciela Oblubieńca, która doszła do szczytu. Radość Jana Chrzciciela w J
3,29;!

!

ks. dr Zbigniew Grochowski, UKSW Warszawa: !
Apokalipsa św. Jana - księgą grozy czy radości?!

!

18.15 - pytania do prelegentów z dwóch ostatnich sesji i zakończenie sympozjum

